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Casa Corpului Didactic Olt organizează Sesiunea de referate și comunicări ”De ce iubesc 

România...”, ediția 2018.  

Evenimentul este dedicat centenarului Marii Uniri și omagierii înaintașilor noștri care s-au jertfit 

pentru integritatea teritorială a României și păstrarea identității.  

Locul desfășurării:  

Casa Corpului Didactic Olt 

Obiective: 

- Conștientizarea rolului unității naționale și a actului Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918; 

- Promovarea principiilor și valorilor naționale către generațiile tinere.  

Calendarul activităților:  

09.11.2018 – lansarea evenimentului; 

21.11.2018 – termen transmitere lucrări în format electronic (secțiunile I și a III-a) și fizic 

(secțiunea a II-a); 

29.11.2018 – Sesiunea de referate și comunicări ”De ce iubesc România...”, ediția 2018, la 

sediul Casei Corpului Didactic Olt, ora 15:00; 

- 14:30 – primirea invitaților 

- 15:00 – cuvânt de deschidere;  

- prezentarea lucrărilor laureate; 

- lansarea revistei ”De ce iubesc România...”; 

- vernisajul expoziției ”De ce iubesc România...”; 

- premierea laureaților. 

Secțiuni:  

Sesiunea de referate și comunicări ”De ce iubesc România...”, ediția 2018 are următoarele 

secțiuni: 

- Secțiunea I – referate și comunicări ale elevilor; 

- Secțiunea a II-a – arte plastice ; 

- Secțiunea a III-a – referate și comunicări dedicate cadrelor didactice. 
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Publicație:  

Lucrările (toate secțiunile) vor fi publicate în Revista online dedicată sărbătoririi Marii Uniri ”De 

ce iubesc România...”, ediția 2018 ca supliment omagial al revistei Casei Corpului Didactic 

Olt #DIDACTICA (ISSN-L). 

Lucrările de la secțiunea a II-a vor fi integrate într-o expoziție  dedicată evenimentului. 

Premiere:  

Cele mai bune lucrări ale elevilor (secțiunile I și a II-a) vor fi premiate în cadrul evenimentului 

de lansare al revistei ”De ce iubesc România...”, ediția 2018 ce va avea loc la sediul Casei 

Corpului Didactic Olt, în data de 29 noiembrie 2018, ora 15:00.  

Participanții vor primi diplome de participare. 

Specificații tehnice:  

Specificații tehnice pentru Secțiunea I – referate și comunicări ale elevilor;  

- Tematica lucrărilor va respecta obiectivele propuse; 

- Tema poate fi realizată sub formă de: eseu, povestire, poezie etc. ;  

- Redactarea lucrărilor se va face în format A4, la 1 rând, cu margini egale de 20 mm 

(text aliniat „justified”), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 bold), 

centrat, la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului, clasa, numele profesorului 

coordonator şi instituția (Times New Roman 12); la două rânduri de numele autorului 

se va începe scrierea textului (Times New Roman 12); bibliografia se va consemna la 

sfârșitul lucrării, în ordinea următoare: nume și prenume autor, titlul lucrării, editura, 

localitatea apariției, anul; mărimea lucrării maxim 2 pagini; 

- Fiecare elev poate participa cu o singură lucrare, fiecare lucrare poate avea maxim doi 

autori; 

- Lucrările vor conține semne diacritice!!!  

- Lucrările care nu respectă specificațiile tehnice, vor fi respinse.  

Specificații tehnice pentru Secțiunea a II-a – arte plastice;  

- Lucrările vor fi creații originale ale elevilor, autorul are liberate în alegerea modului de 
ilustrare: pictură, grafică, fotografie, colaj etc.; 

- Lucrările pot conține text original. În cazul în care, textul nu este original, se va 
menționa autorul acestuia; 

- Fiecare elev poate participa cu maxim 2 lucrări, o lucrare poate avea mai mulți autori; 
- Pe spatele fiecărei lucrări se vor menționa: numele profesorului coordonator, numele 

autorilor, clasa, unitatea școlară; 
- Lucrările elevilor NU se restituie; 

- Lucrările care nu respectă specificațiile tehnice, vor fi respinse.  

Specificații tehnice pentru Secțiunea a III-a – referate și comunicări dedicate cadrelor 

didactice: 

- Redactarea lucrărilor se va face în format A4, la 1 rând, cu margini egale de 20 mm 

(text aliniat „justified”), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 bold), 

centrat, la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului şi instituția (Times New 

Roman 12); la două rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului (Times 

New Roman 12); bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării, în ordinea următoare: 
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nume și prenume autor, titlul lucrării, editura, localitatea apariției, anul; mărimea lucrării 

1-2 pagini; 

- Lucrările vor conține semne diacritice!!!  

- Fiecare cadru didactic poate participa cu o singură lucrare, fiecare lucrare poate avea 

maxim doi autori; 

- Lucrările care nu respectă specificațiile tehnice, vor fi respinse.  

Înregistrarea participanților  

Înregistrarea participanților la toate secțiunile se face exclusiv online, prin completarea 

formularului 

Transmiterea lucrărilor  

Lucrările vor fi transmise astfel: 

- Lucrările de la secțiunile I și a III-a se vor transmite în format electronic la adresa: 

cristinamihut@yahoo.com. La subiectul mesajului se va menționa ”De ce iubesc 

România...” 

- Lucrările de la secțiunea a II-a vor fi transmise prin poștă sau vor fi aduse direct la 

sediul CCD Olt. Pe plic se va menționa pentru expoziția ”De ce iubesc România...” 

Persoană de contact: 

Cristina MIHUȚ – cristinamihut@yahoo.com 
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